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Úvod 
Na úvod této ročníkové práce si osvěžíme znalosti ze základů perspektivy jednoúběžníkové a 

dvouúběžníkové, projdeme si ve zkratce historii vývoje perspektivy a následně se dostaneme k 

samotné tříúběžníkové perspektivě. Perspektiva je optický jev, který je možno pozorovat všude 

kolem nás, bereme ho proto jako samozřejmost a když se na perspektivu přímo nezaměříme, 

tak ji ani nevnímáme. Zadíváme-li se však na nějaký objekt s úmyslem zkoumání jeho 

perspetivy, získá rázem nové rozměry a bude nás fascinovat, o kolik se na krátkém úseku 

směrem od nás zmenší.  

 Níže si ukážeme, jak efektivně postupovat při nanášení předmětů či objektů zobrazených 

v perspektivě na papír. U jednoúběžníkové a dvouúběžníkové perspektivy si ukážeme rychlý 

postup pro snadné narýsování a u tříúběžníkové perspektivy budeme vynášet objekt pomocí 

dvou různých metod. 

 Součástí práce jsou také složitější rysy pro představu, jak pěkně vypadají vizualizace 

členitějších objektů. 
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1. Perspektiva 
Slovo perspektiva vzniklo z latinského perspicere, v překladu "prohlédnutí skrz něco". 

Perspektiva je optickým jevem, který "zkresluje" skutečnost a umožňuje nám tak zobrazit na 

dvourozměrnou plochu trojrozměrný objekt tak jak ho vnímá oko. Objekty blíže k nám se tedy 

jeví větší než objekty dále od nás a zkracuje se vzdálenost mezi předměty, které jsou stejně 

vzdálené. V perspektivě se také dá pozorovat to, že se rovnoběžky sbíhají do jednoho bodu 

(úběžníku na horizontu). Příčinou tohoto jevu je způsob vnímání skutečnosti našima očima, 

které vnímají kuželovitě pod určitým úhlem a tak musí z rostoucí vzdáleností vnímat čím dál více 

informací, proto tyto informace "komprimují" abychom mohli vidět více.V praxi se pomocí 

perspektivy zobrazují větší předměty, prostory, provádí se vizualizace projektů a interiérů.      

Zde můžete vidět, jak se dva stejně vysoké stromy v rozdílné vzdálenosti od nás zobrazí na 

průmětně (pomyslné obrazové rovině). 

                 

Zde je příklad jednoduché jednoúběžníkové perspektivy požité při kresbě šachovnice, můžete si 

na ní všimnout, že se všechny rovnoběžky jdoucí od průmětny setkávají v úběžníku U a že 

všechny vzdálenosti se směrem k úběžníku krátí. 
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2. Historický vývoj perspektivy 
První písemná zmínka o perspektivě pochází z Říma od římského architekta a stavitele Vitrivia 

Pollia, který říká: "Poté co určíme středový bod, musí se čáry jako v přírodě sbíhat v projekčním 

bodě zorných paprsků tak, že mnohé části se zdají ustupovat dozadu, zatímco jiné vystupují 

dopředu." Perspektivu také zkoumal Euklidés v rámci zkoumání optiky a došel k zjištění, že se 

náš vizuální obraz skládá z přímek, které vychází z oka tvoříce kuželovitou plochu. První malíř, 

který ve své malbě vědomě uplatňuje perspektivu je Giotto, který žil ve 14. století ve Florencii. 

Další významnou postavou v dějinách perspektivní geometrie je architekt Leon Battista Alberti, 

který napsal knihu O malířství ve které uvedl vzorec pro zkracování opakujících se tvarů  v 

hloubkové perspektivě. Velmi významným perspektivcem se stal také Leonardo da Vinci, který 

do své knihy napsal: "Perspektiva je jako pohled na těleso, které leží za skleněnou tabulí a v ní se 

odráží".  Leonardo da Vinci objevil dvoustředovou  atmosférickou perspektivu. Perspektivu  

můžeme sledovat na mnoha jeho obrazech.  Důkaz o existenci úběžníků, tedy bodů ve kterých 

se protínají rovnoběžky v perspektivě přináší až Quido Ubaldo del Monte. Tento důkaz se 

nazývá punctu concursuum. Když na konci 18. století vynalezl Gaspard Monge deskriptivní 

geometrii, dostala perspektiva i vědecký podklad. Tříuběžníková perspektiva se na obrazy 

dostala až po objevu fotoaparátu. 

                      

Toto je jeden z obrazů namalovaných Giottem, je zde již vidět snaha o perspektivu, která je zde 

na rozdíl od jiných obrazů z této doby znatelná i přes to, že zatím není zcela správná a neubíhá 

do jednoho úběžníku.
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3.  Základní pojmy 

 průmětna - plocha, kterou vizualizujeme respektive plocha, kterou vidíme z daného 
bodu 

 oko S - střed promítání 

 hlavní bod H - pravoúhlý průmět S do průmětny 

 základní rovina π -rovina na které stojí předmět i pozorovatel 

 základnice z - průsečnice průmětny a π 

 horizont h - průsečnice obzorové roviny a průmětny 

 hlavní vertikála v - přímka v průmětně procházející H kolmo k základnici 

 výška perspektivy - vzdálenost základnice od horizontu 

 úběžníky: U1, U2, U3 
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4. Jednoúběžníková perspektiva 
Jednoúběžníková, neboli průčelná perspektiva zachycuje objekty ubíhající do jednoho úběžníku. 

Průmětna se volí tak, aby byla rovnoběžná s jednou stěnou, potom zůstávají všechny stěny 

rovnoběžné s průmětnou nezkreslené. Přímky kolmé na průmětnu jsou zkreslené a protínají se 

v úběžníku umístěném na horizontu. Jednoúběžníková perspektiva je prakticky nejjednodušším 

typem perspektivního zobrazení a  uplatňuje se především pro zachycení  interiérů. 

Na následujícím nákresu pokoje v perspektivě je zřetelně viditelné, že část pod horizontem je 

viděna z nadhledu a část nad horizontem z podhledu. Když chceme v takovémto případě nanést 

přesnou velikost například konferenčního stolu v pravém zadním rohu, je nejsnazší si nanést 

boční stěnu na základnici a vrcholy nechat uběhnout  do úběžníku.  
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5. Dvouúběžníková perspektiva 
Dvouúběžníková, neboli nárožní perspektiva má s průmětnou jednu společnou přímku, ostatní 

přímky, pokud nejsou kolmé neboli rovnoběžné s průmětnou, ubíhají do dvou úběžníků. Přímky 

směřující napravo podle hlavní přímky ubíhají do pravého úběžníku a přímky orientované 

nalevo ubíhají do levého úběžníku. Tento typ zobrazení nám umožňuje realistické zobrazení 

využívané především při vizualizacích budov nebo jiných objektů. 

Níže: obrázek objektu na kterém je vidět, že ve dvouúběžníkové perspektivě sdílí objekt s 

průmětnou pouze jednu hranu. V případě, že chceme nanést určitou vzdálenost do perspektivy, 

je nutno si danou vzdálenost nejdříve vynést na základnu a až posléze ji promítnout pomocí 

úběžníku do perspektivy. 
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6. Tříúběžníková perspektiva 
 

Pomocí tříúběžníkové perspektivy, neboli perspektivní axonometrie získáváme vysoce 

realistický obraz objektu díky třetímu úběžníku, který se nachází pod horizontem, nebo nad 

horizontem. Když se třetí úběžník nachází pod horizontem, tak se objekt vyobrazí z takzvané 

ptačí perspektivy, tedy z nadhledu. Když se nachází úběžník nad horizontem, vyobrazí se nám 

objekt v takzvané žabí perspektivě. Při tříúběžníkové perspektivě je průmětna vzhledem k 

objektu nakloněna, proto se již žádné dvě rovnoběžky nezobrazí rovnoběžné, jsou tedy všechny 

lineárně zkreslené. Tříúběžníková perspektiva nachází své uplatnění především při zobrazování 

opravdu velikých budov, jako jsou například mrakodrapy, které při pohledu zdola viditelně 

ubíhají do nebes. Vzhledem k náročnosti rýsování v tříúběžníkové perspektivě se za tímto 

účelem již používají prakticky jen počítačové programy. 
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6.1. Průsečná metoda 

Jako podklady pro narýsování objektu pomocí průsečné metody nám poslouží půdorys a nárys v 

Mongeově promítání. Nejdříve si zvolíme směr a místo pohledu v půdorysně pomocí osy o1 

rovnoběžné s osou x1,2, dále je nutno si zvolit také směr pohledu na nárysně a to sice pomocí osy 

o2. Volíme také bod S, který leží na ose o a upřesňuje vzdálenost a místo pohledu vzhledem k 

objektu. Dále volíme průmětnu π, která je kolmá na osu pohledu, půdorys průmětny je 

základnicí. Pokud osa o směřuje na objekt směrem vzhůru, získáme tak žabí perspektivu, pokud 

osa směřuje na objekt ze shora, bude výsledek vyobrazen z ptačí perspektivy.  

Pro jednoduchost si ukážeme postup rýsování krychle. 
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Další body již nejsou volitelné, musíme je proto zjistit.  

1) Hlavní bod H: Hlavní bod H se nachází v půdorysu a jeho vzdálenost od S1 určuje distanci. 

Najdeme ho tak, že naneseme vzdálenost průsečíku osy o2 a průmětny od osy x1,2 na osy o1 

os místa, kde se protíná s průmětnou. 

2) Bod Usp: Tento bod přebírá úlohu bodu H z jednoúběžníkové a douúběžníkové perspektivy, 

tedy je to úběžník spádových přímek půdorysny.Bodem Usp prochází horizont. Určíme ho 

pomocí vzdálenosti průsečíku osy  o2 a průmětny od průsečíku rovnoběžky s X1,2 vedené z 

bodu S2 a průmětny. 

                     

3) Úběžník U3 a bod S0 zastupující distančník:  Nejdříve musíme zjistit vzdálenost S2 od 

průmětny, tuto vzdálenost použijeme jako poloměr kružnice k se středem v boděUsp. 

Průsečík kružnice k s osou o1 napravo od horizontu (respektive od bodu Usp) nám určí bod 

S0. Z bodu H povedeme kolmici směrem vzhůru, kde se protne s kružnicí k nám vznikne bod 

P. Dále sestrojíme kolmici na prímku PUsp  z bodu P a kde nám protne osu o1, tam se nachází 

třetí úběžník U3. 
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4) Dělící bod D: Dělící bod D leží na ose o2 a nachází se ve stejné vzdálenosti od úběžníku U3 

jako bod P. 

Když máme tyto základní potřebné body, můžeme začít s rýsováním  vybraného objektu. 

Vzhledem k tomu, že rys bude vycházet "naležato" v půdorysně, je praktické si natočit rys po 

směru hodinových ručiček o 90° tak, abychom měli půdorysnu na levé části papíru. Hlavním 

bodem je zde Usp a distančníkem je bod S0. 
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Nejdříve narýsujeme půdorys objektu, pro jednoduchost budeme uvažovat krychli ABCDEFGH. 

Bod A zobrazíme tak, že z jeho obrazu A1 povedeme kolmici a na základnici, tedy průmětnu, z 

jejich průsečíku povedeme přímku hlavním bodem (Usp). Ještě je nutné nanést přímku A1S0, tam 

kde se protne s předchozí přímkou se nachází bod A. Obdobným způsobem narýsujeme i zbylé 

body podstavy ABCD. 
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Hrany ubíhají do úběžníku U3 a dělí se pomocí dělícího bodu D. Je nutno nanést výšku dané 

hrany z nárysny na přímku, kterou jsme získali při rýsování půdorysny a to sice přímku 

procházející z náležitého bodu v nárysně kolmo na základnici. Bod, kam naneseme výšku hrany 

získáme protnutím této kolmice na základnici a přímky procházející náležitým bodem z dělícího 

bodu D. Po nanesení výšky hrany nad tento bod získáme bod který spojíme s dělícím bodem D a 

tam, kde se protne s hranou bude horní bod této hrany. Tímto způsobem dotvoříme i  všechny 

zbylé hrany. Horní podstava vznikne spojením vrcholů hran. 
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6.2. Volná metoda 

Volná metoda je o poznání snazší a rychlejší, než průsečná, poztrácí však její přesnost.  

Je nutno si zvolit horizont na kterém se budou nacházet dva úběžníky U1 a U2. Dále volíme 

základnici a úběžník U3, který určuje směr svislic,musí ležet mimo horizont. Zvolíme-li U3 nad 

horizontem, dopracujeme se k pohledu zezdola (žabí perspektiva), v opačném případě budeme 

mít pohled shora (ptačí perspektivu). Dále musíme najít hlavní bod H, který zjistíme jako střed 

výšek trojúhelníku U1U2U3. Ještě budeme potřebovat zjistit dolní distančník S0, který je 

průsečíkem Thaletovy kružnice procházející úběžníky U1 a U2 a svislice do U3. Další potřebný bod 

je dělící bod D, který leží na svislici do úběžníku U3 a je vzdálen od U3 stejně, jako bod P, který 

zjistíme Thaletovou kružnicí nad body U3 a bodem odkud vychází svislice do U3 z horizontu. 

 

 

 

 

 

Nyní máme sestrojené všechny důležité body a nic nám nebrání v narýsování půdorysu objektu 

pomocí úběžníků U1 a U2 dle pravidel dvouúběžníkové perspektivy. Pokud budeme rýsovat 
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objekt daných rozměrů, budeme si muset připravit pokud možno nad horizont půdorys dle 

kterého budeme nanášet body do perspektivy. Z  každého bodu uděláme dvě přímky: svislici na 

základnici a přímku do dolního distančníku S0. Průsečík svislice a základnice spojíme s bodem na 

horizontu pod kterým je na svislici úběžník U3. Kde se protnou přímky nám vznikne zobrazovaný 

bod. Stěny ubíhají do úběžníků U1 a U2, ostatní body zjišťujeme obdobně. 
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Výšku objektu určíme vynesením požadované výšky k jednomu z bodů půdorysny kolmo k 

horizontu a vrcholem povedeme přímku z D, kde se protne s přímkou taženou z U3  skrz tento 

bod, tam je vrchní bod objektu. 
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7. Dělení úseček v tříúběžníkové perspektivě 
Když úsečka, kterou máme v úmyslu rozdělit leží v základní rovině nebo s ní rovnoběžných 

rovinách, tak postupujeme stejně, jako při dělení úsečky v dvouúběžníkové perspektivě. Na 

horizontu si zvolíme libovolný úběžník a na základnici si naneseme kraje dělené úsečky. 

Vymezenou vzdálenost na základnici rozdělíme na požadovaný počet částí a ty pak zpětně 

spojíme s úběžníkem, tam kde se protnou s původní úsečkou nám vzniknou části úsečky tak, jak 

jsme je chtěli. 

Pro dělení svislé úsečky AB si zvolíme libovolnou přímku p, která bude mít stejný úběžník jako 

dělená úsečka AB. Dále volíme rovnoběžku q se zvolenou přímkou p tak, aby se setkávala s 

dělenou úsečkou na jejím kraji v bodu A. Konec dělené úsečky, kde se dotýká přímky q spojíme 

s libovolným bodem  X na přímce p, na přímku q naneseme bod Y který leží na přímce XB tak 

máme na q  nanesenou úsečku AB. Nyní stačí rozdělit |AY| na požadovaný počet částí a vzniklé 

body spojíme s bodem X, tam kde protnou AB jsou body rozdělující AB na požadovaný počet 

úseků.
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Závěr 

Myslím, že ročníková práce podává ucelený pohled na základy perspektivy a její zaznamenání 

na papír. Doufám, že jste si našel/a nějaké nové informace a poznatky, které vám budou v 

budoucnu k užitku. A že až třeba budete příště kreslit chaloupku v lese, tak si vzpomenete, že je 

lepší si zvolit úběžníky a nakreslit správně stěny, aby vypadala opravdu reálně, protože to by se 

vám bez perspektivy jen těžko povedlo.
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